
2017

2017 | 154

بـني التفا�ـل مـدى دراسـة �ـالل مـن وهـذا تطورهـا ومرا�ـل �فریق�ة، الصي��ة العالقات �ىل الضوء �سليط ا�راسة هذه حتاول
ال و�سـ��رايت، الت�ـاري ا�ــال يف �اصـة القــارةالطـریفني يف الصـي��ة اإلســ��رات أكـرب مـن تعتــرب الـيت التحيـة �لنــىب تعلـق مـا ســ��

�شه اليت �ـ�ولداإلفریق�ة، ومسا�دات إم�يازات من الصني متن�ه ما لك ظل يف �اصة التقارب هذا سا�د ما وهو فهيا �بريا جعزا أفریق�ا
الش يف التد�ل أو الس�ياس�ية، احلسا�ت عن بعيدا ا�ول�فریق�ة طـرف مـن طـویال األ�ـرية هـذه م�ه �انت اليت ��ول ا�ا�لية ؤون

ا�الت. ش�ىت يف والتبعية الت�لف هذا تع�ش �فریق�ة القارة إبقاء دامئا �اولت اليت الغربية،

This study attempts to shed light on China-Africa relations،and the stages of development and that through the 
study of the extent of the interaction between the private and in the commercial sphere Alasttmaratne Trevi, 
especially those related Nebi salute one of the largest Chinese investment in the African continent, which Tchehz 
Africa where a large deficit which helped this especially in light of everything that China granted privileges and 
assistance to African countries away from political calculations convergence, or interference in the internal affairs 
of States, which has suffered from the latter long by Western countries, which always tried to keep the African 
continent live this backwardness and dependency in various magazines.

ا� والتقارب التعاون مناذج إ�دى الصي��ة �فریق�ة العالقات شلكت والرسیعلقد شـهدتك�ري الطـرفني بـني العالقـات هذه أن ذ�
�ق�صـادیة، والرشـ�كة �لتعـاون املتعلقـة تـ� السـ�� مسـ�تو�هتا أكـرب إىل قفـزت ح�ـث األ�ري�ن العقد�ن �الل �اصة ملحوظا تطورا

ا وأصـبحت العالقـة، هـذه تطـو�ر يف والبـارز ا�ك�ـري ا�ور و�س��رايت الت�اري العامل لعب املسـ�مثر�نح�ث أكـرب مـن بـذ� لصـني
طـوی�، زم�يـة حلقـب إلفریق�ـا األول الرشیك ظلت اليت واألمر�ك�ة األوروبية الرش�اكت بذ� م�افسة إفریق�ا، يف �ق�صادیني والرشاكء

واملصـ اإلفریق�ـة، القـارة دا�ـل ومك�سـ�باهتا مصـاحلها عن دفا�ا �ة من الغربية املصاحل بني التنافس أشعل ما �ـةوهو مـن الصـي��ة احل
التحية. البىن جمال يف �اصة اإلفریق�ة �س��رات من قدر أكرب رحب وحماو� القارة دا�ل نفوذها تعز�ز إىل �سعى اليت أخرى

الهائل الصيين الغزو أن �إلفریق�اإال �فریق�ـة �لقـارة ميكـن و�يف الغزو، هذا حق�قة حول األس�ئ� من العدید نطرح سـ�تفادةجيعلنا
التايل: الرئ�يس اإلشاكل نطرح و�ليه ومصاحلها خصوصياهتا وفق معه والتعامل م�ه

افر يف الصيين التوا�د بعنوان �اء األول حماور، أربعة إىل ا�راسة هذه بتقس�مي مقنا اإلشاكلية هذه عن �رونولـو�ولإل�ابة ت��ـع یق�ا:
بعنـوان جفـاء الثـاين احملـور أمـا العالقـة، هـذه وتطـورات التارخييـة املرجعيـة ی��ـاول ح�ث الصي��ة، �فریق�ة الت�ـاري�لعالقات التبـادل
�ني يف افریق�ا، يف الصي��ة �س��رات جحم �ىل األرقام وبلغة الضوء �سلط ح�ث وافریق�ا، الصني بني الثالـثو�س��رايت احملور �اء

احملـور األ�ـري يف یـأيت مث �فریق�ـة، الصـي��ة �لعالقـة وتق�ميـي واقعـي �شـخيص �الل من الصي��ة، �فریق�ة الرش�كة تق�مي عنوان حتت
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بعنوان نظـرةالرابع إعطـاء هنا حناول ح�ث املس�تق�ل، حنو رؤیة إفریق�ا: يف الصيين العالقـاف�ةاس�رشـالتوا�د لهـذه ة ومـا يه مسـ�تق�لية
لها. املتوقعة الس��اریوهات أمه

مت�ع�دوقد مت  ا�ي التـارخيي �ملـهنج بدایـة الصي��ة �فریق�ة العالقات دراسة يف العلمية، املناجه من مجمو�ة �ىل ا�راسة هذه يف
مت أیضا التقارب، لهذه التارخيية اخللف�ات إىل الرجوع �ال� وحتليـل�ىل املهنج ال�ع�دمن الرشـ�كة هـذه معق لت�ليل الت�لييل وصفي

�الل من مسا�د مكهنج �ليه اعمتد� ا�ي اإلحصايئ املهنج إىل إضافة وأبعادها، حلجـماس�ت�داممضام�هنا البيانية واجلداول اإلحصائيات
وافریق�ا. الصني بني �س��رات

�لمنطق�ـني احلضـاري العمـق مـن �بعـة وإمنـا العهـد، �دیثـة وال �دیدة ل�ست �فریق�ا الصني �القة الب�ـاربـواخر�ابـتفلقـدإن
�ه"املسملالصيين الرشق�ةمعظم "�ش�نغ البضائعقرون،س�تةم�ذإلفریق�االسوا�ل وتعـوداخلزف�ـةاألواينمنالصي��ةحتمل واألمقشـة

الزراعيةببعضمحم� ام�ـدتاجلانبني،بنيوحضاریةوثقاف�ةجتاریةلعالقاتوأسستاإلفریق�ةاملنت�ات هـذه العالقـات وتطـورت ولقد
س�نة الشعبية الصني مجهوریة تأس�س بعد �اصة �بري )1(م.�1949شلك

رشیك أساس �ىل ألفریق�ا نفسها الصني قدمت الوقت ذ� ویـالتوم�ذ مـن �هـام مهنـا �ـا� الـيت واملعـا�ت التـارخي معـه تتقامس
مـن العالقـة تـ� بـدا�ت جتلـت وقد األفریقي، الصيين �لتقارب حق�ق�ا ودافعا قو� دعام شلك املشرتك التارخيي اإلرث فهذا �س�تعامر،

امخلس�ي بدایة مع �اصة التحرر حلراكت منوذ�ا شلكت اليت املرصیة البوابة ل�شـمل�الل تطـورت ذ� بعـد مث املـايض، القـرن من ��ات
األفریق�ة. ا�ول من و�ريها وزم�ابوي وزام�يا وموزم�يق و�ا� اجلزا�ر من لك

املـادي دمعهـا �ـالل من إلفریق�ا �رخييا �ليفا الصني شلكت يفلقد يفواملعنـوي سـواء �سـ�تعامر، ضـد اإلفریق�ـة الشـعوب كفـاح
�اصـ ا�ولية اإلفریق�ـةاحملافل التحر�ـر لثـورات ا�لوجسـ��يك ا�مع �ـالل مـن أو املت�ـدة، األمم هيئـة �بـرياة دورا الصـني لعبـت فلقـد ،

تطورت أ�ن امخلس�ي��ات بدایة مع و�اصة ا�ول لهذه �ل�س�بة �س�تعامریة الفرتة أثناء الـب�انوان�رشـوجوهر� دا�ـل التحـرري الفكـر
أ�لالوعي اإلفریوازد�د�فریق�ة، من املسلح العمل برضورة املسلوبني.اس�تعادةقي واس�تقاللها حر�هتا

�امليـة قـوى ذ� يف وا�ـت أهنـا إال التحرریـة الصحوة هذه أفریق�ا شهدت املر�� هذه و�ـربةاسـ�تعامریةففي عسـكریة قـوة فاقهتـا
اكلصني التحرریة احلراكت لهذه املساندة األخرى القوى جعل ما وهو ماد�.ق�الية، أو ف�يا سواء دمعها يف �بريا دورا تؤدي

الـيت ا�ك�ـرية التطـورات �رمجته ما وهو األ�ري�ن، العقد�ن �الل �بريا حتوال شهد �فریق�ة الصي��ة �لعالقات التارخيي اإلرث هذا إن
�زایـد �ـالل من العالقات هذه �ق�صـا�هـ�مشهدهتا ا�ـال يف �اصـة بأفریق�ـا املبـادالتالصـيين جحـم رفـع �ـالل مـن وذ� دي،

�اصـة ا�ـاالت، خمتلـف يف النظـري م�قطـع صـي��ا اق�صاد� غزوا �فریق�ة القارة شهدت ح�ث �ق�صادي، التعاون ومس�توى الت�اریة
جحم تعظمي يف املتعلقة �بـ�س��راتت� جعـزا اإلفریق�ـة ا�ول معظـم �شـهد واليت األساس�ية التحتية البىن ريا فهيـا، إضـافة إىل تقویـة يف

املتطلبـات �راعـي �دیـدة إفریق�ـة س�ياسـة تطبيـق إىل الصـني سـعي �ـالل مـن وهـذا ب�ـهنام والثقاف�ة والس�ياس�ية ا�بلوماس�ية العالقات
�سرتاتيجي. نفوذها وتعز�ز ا�ولية السا�ة �ىل الصيين الصعود وتعز�ز تقویة إىل إضافة اإلفریق�ة واحلا�ات

ویــالتوقـد شــلك مــن امل�شـاهبة املعــا�ة قا�ــدة �ـىل املبــين اجلــانبني بـني التــارخيي �لعمــق ام�ـدادا �فریقــي الصــيين التقـارب هــذا
معـه وت�ـين واحلضـاري التـارخيي �رث معه تتقامس رش�اك الصني يف افریق�ا و�دت فقط لكه هذا من وانطالقا الغامش، الغريب �س�تعامر

بعي املس�تق�لية، الغـريبالطمو�ات والتاكلـب السـابقة الزم�يـة الفرتة طي� مهنا �انت اليت خلرياهتا وا�هنب �س�تغالل حسا�ت لك عن دا
وتطـو�ر حتسـني إىل �اللهـا من سعت والهيلكية اجلدریة اإلصال�ات من مجمو�ة بإجراء الصني قامت فقد ذ� مع وموازات �رواهتا �ىل

ــ املنفع ــىل � ــة القامئ ــة التعاوني ــة�القاهتــا والثقاف� الس�ياســ�ية املســ�تو�ت يف ــات �خ�الف ــاة مرا� دون ــامل، الع دول ــة اكف ــع م ــاد� املتب ة
ال يف تأثريا ا�بلوماس�ية أنواع أكرث من وتعد املسل�ة القوة �ىل تعمتد ال واليت النامعة ��بلوماس�ية ��هتا�ا وذ� .)2(عاملو�ق�صادیة،
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وا �منویة طفرة الصني حققت صـنفتوهبذا ح�ـث ا�ك�ـار، �دي دا�ـل مرموقـة وماكنـة ر�دیـة مراتـب حتتـل جعلهتـا هـائ� ق�صادیة
جعـل ما وهو املاضية، س�نة الثالثني �الل �يم اق�صاد وكأرسع األمر�ك�ة، املت�دة الوال�ت اق�صاد بعد �املي اق�صاد أكرب كثاين الصني

اإلجع وینال به یق�دى �منو� منوذ�ا الصي��ة املت�دةالتجربة الوال�ت �اصة العاملية لالق�صاد�ت قو� م�افسا أصبحت أهنا كام العاملي، اب
إىلو�حتــاد�مر�ك�ــة الصــني ســعت ا�ويل �لتنــافس مرســ�ا �فریق�ــة القــارة مــن جعــل مــا وهــذا وفــق مقاربــة اســ�تغال�األورويب

ما لك مع �اصة الس�ياس�ية، احلسا�ت لك عن بعيدا �الصة هائ�.اق�صادیة و�رشیة طبيعية �روات من �فریق�ة القارة متلكه
�مت ا�ي النفوذ جحم �ىل �لوقوف السمراء القارة يف اس��راهتا حمّص� يف اإلمعان من أكرث إىل حيتاج ال افریق�ا يف الصيين تع بـه التوا�د

و ألف حوايل متت� فالصني الصا�دة. القوة وحن43هذه افریق�ا، يف مـن500و ألفي ومرشو�ا أكـرث يف �شطة وم�وّسطة �برية 50رشكة
و ألفـني ب��اء قامت أهنا إىل إضافة وم�طقة، �دیـدي530آالف و3مك مـن اخلطـوط احلدیدیـة و233ب�ا خـط ب�هنـا الطرقـات، مـن مك

افریق�ا رشق ب�ان بني �لربط �ي��ا يف اإلجناز �ـّلك.. بصدد مـنوإضـافة أهنـا �لصـني حيسـب يفذ�، السـمراء القـارة إدمـاج يف سـامه
العاملي .�ق�صاد

بـني الت�اریـة التبادالت جحم وتعز�ز �رق�ة اىل هيدف �الصا اق�صاد� م�حى أو هن�ا �فریق�ة ا�ول مع �القهتا يف الصني ا�هتجت لقد
منالطرفني، فلق إنتقلت إذ �برية، قفزة اجلانبني بني الت�اریة التبادالت عرفت سـ�نة12د أمر�يك دوالر 200إىل أكـرث مـن 2000مليار

العام هنایة يف دوالر الـوال�ت2012مليار �ـىل بـذ� م�فوقـة الفریق�ـا، الت�ـاریني الرشـاكء مصن الثالث الصف إىل الصني ارتقت وهبذا
اليت األمر�ك�ة إلفریق�ااملت�دة األول الرشیك تعترب .)3(اكنت

�ام يف الصني ختّطت �لطاقة، ا�ولية الواك� إلحصاءات الصعيد2010ووفقاً �ىل �لطاقة مس�هت� أكرب لتصبح املت�دة الوال�ت
�زایدالعاملي، إضافة �س�هتالك هذا و�شهد العامل، يف �لنفط مس�هت� ألكرب �ين تعد الصني فإن ذ� ا�منوإىل مع متاش�يا ملحوظا ا

العامل. دا�ل الصني �شهده ا�ي الت�اري والتوسع ا�ك�ري �ق�صادي
من أكرث أن إىل �ام50ونظراً حبلول سرتتفع ال�س�بة أن إىل �شري التوقعات ف� مس�تورد، نفطها من املئة يف 65إىل 2020يف

�ل� �اسامً أمراً یعد الطاقة أمن ضامن فإن اضطرا�تاملئة، أي البالد لتجن�ب املطلوبة منوه ودميومة الصيين �ق�صاد إىل س�بة
اليت أفریق�ا ب�هنا ومن �دیدة، أسواق عن البحث إىل �هيا الطاقة موارد تأمني إطار يف مضطرة نفسها الصني و�دت و�� س�ياس�ية،

�ىل الب�ان لك �سعى �برية طبيعية �روات حتوي اليت �طهنا يف تغطيةختزتن ا�ل من مهنا و�س�تفادة �لهيا احلصول إىل الصني غرار
�ق�صادیة. �ح�يا�ات

العاملية �ق�صاد�ت كربى �ىل بذ� م�فوقة العاملي ا�منو معدالت أكرب �ىل ترتبع جعلها �بريا اق�صاد� ومنوا تطورا الصني شهدت لقد
ال األمر�ك�ة، املت�دة الوال�ت و�اصة ا�منوالتقليدیة هذا أن یالحظ الصيين �ق�صاد حلركة واملت��ع �س��رات، جمال يف س��

مليارات إىل اخلارج يف الصي��ة �س��رات توسعت ح�ث اخلارج حنو هائل اس��رايت انف�ار إىل أدى حقق�ه ا�ي ا�ك�ري �ق�صادي
ا�والرات يف لك أحناء العامل.
األفریق�ـةلقد أدر�ت الصني أن الق القـارة متلكـه مـا لك ظـل يف �اصـة الصيين ا�منو هذا دمع أ�ل من هاما خمزو� �شلك األفریق�ة ارة

حوايل متت� ح�ث اسرتاتيجي خمزوم وحـوايل%12من العـاملي، الـنفط اح�يـاطي هـذا%10من العـاملي، الغـاز اح�يـاط إجـاميل مـن
الهائ� الطبيعية الرثوات مجموع إىل أفریق�ـاو�إلضافة أن أدر�ـت قـد الصـني فـإن أخـرى �ـة ومـن �ـة مـن هـذا القـارة هبـا �زخـر الـيت

األسواق أكرب من اليوم �شلك األفریق�ة.�س�هتال�يةأصبحت ا�ول دا�ل احمليل لإلنتاج �م ش�به غياب ظل يف �اصة العامل يف
�ام وم�ذ الصني �ى2009أصبحت �ق�صادیني الرشاكء أكرب بني التحيـةمن والبىن الت�اري �س��رات جمال يف و�اصة أفریق�ا

من أكرث أفریق�ا يف الصي��ة احلكوم�ة الرشاكت �دد جتاوز نوعيـة700ح�ث قفـزة اجلـانبني بـني الت�ـاري التبـادل جحـم شـهد كـام رشكة،
س�نة دوالر مليارات عرشة من انتقل �اليا.2000ح�ث مليار مائيت من أكرث �ىل
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حوايلمتث السودان ج�وب �لحكومـة%5ل اململوكـة الوطنيـة البـرتول رشكـة وحتمـل اخلـام البرتولية املواد من الصي��ة الواردات من
حوايل قا�ـدة%40الصي��ة كـأكرب تعـد السـودان ج�ـوب أصبحت وهبذا السودان، ج�وب يف النفط حقول أكرب ثالث من األسهم من

أراضهيا. �ارج نفطية إنتاج
املزتاید�ه�ماء هذا و� واملقومـاتبإفریق�االصيين العوامـل أمه بـني مـن تعتـرب إفریق�ـا بـأن الصـيين القرار صانع �ى اإلدراك ن���ة

س�تضمن املـادةاس�متراراليت من املزتایدة �ح�يا�اهتا الصني و�زوید توفري ضامن �الل من وذ� البعيد املدى �ىل الصيين وا�هنوض ا�منو
هـذهاخلام و�سـویق �ـروجي حتـدي أمـام تقـف جعلهـا اليـوم الصـني �شـهده ا�ي الهائل وا�منو �ق�صادیة الثورة فإن ذ� اىل �إلضافة ،

ودمع احمليل �ق�صاد �ىل الضغط ختف�ف أ�ل من الصني، �ارج البالد.�س��راتالثورة �ارج الصي��ة
امل من وا�د عنرص سوى ميثّل ال النفط أن الن�اسإال ب�هنا ومن أفریق�ا، يف مزتاید حنو �ىل إ�هيا الوصول إىل الصني �سعى اليت وارد

ليبري� يف احلدید و�ام ا�ميوقراطية ا�كونغو مجهوریة يف وا�كو�لت ا�ميوقراطية، ا�كونغو ومجهوریة زام�يا يف .املوجود
حماولني أروا�م، س�نوً� األفارقة من اآلالف ف�ه خيرس وقت مس�توىويف لتحسني أورو� يف معل فرص عن والبحث الهجرة

السمر القارة يف موجودة أج�بية �الية أكرب الصي��ون ویعّد الصي��ة. العام� اليد لتوظيف �مة سوقاً األفریق�ة ا�ول تعّد اء، مع�ش�هتم،
الع سوق �ىل الضغط ختف�ف إىل ذ� وراء من الصني �سعى صيين، مليون یقارب ما ظلبوجود يف �اصة الصني يف لها احمليل مل

لها. الهائل الساكين التعداد
إىل التقد�رات أ�دث و�شري ألفریق�ا. جتاري رشیك أكرب لتصبح األفریق�ة ا�ول مع جتارهتا مس�توى تعز�ز يف الصني جنحت كذ�

إىل وصل وأفریق�ا الصني بني الت�ارة جحم يف126.9أن دوالر أقدمت. وف� 2010مليار األفریق�ة، األسواق الصي��ة املنت�ات تغزو
من امجلارك من املعفاة األفریق�ة السلع �دد رفع �ىل املنتو�ات2009يف هنایة �ام 490إىل 190الصني أمام ا�ال ف�ح ما وهو ،

السوق. �خول األفریق�ة
و املمزيات �دید نظري �لصني �ل�س�بة ممزية و�ة أفریق�ا شلكت هذاوقد وتقویة بناء يف سامهت اليت كـام�هـ�ماملؤهالت الصـيين،

وبـذ� اإلفریقـي، �لفـرد الرشـائية القـدرة بـدورها راعت اليت الصي��ة املنتو�ات أمام مف�و�ة سوقا متثل أفریق�ا بأن أدر�ت قد الصني أن
املبيعا إجاميل بلغ إذ الصي��ة �لرشاكت �ار� سوق أكرب �ين إفریق�ا حـوايلأصبحت افریق�ـا يف الصي��ة مـا36.1ت وهـو دوالر، مليـار

�ام%30ميثل اخلارج يف الصي��ة الرشاكت م�يعات إجاميل .)4(2011من
ا�متعـات دراسـة إىل الصـني �اللهـا مـن سعت واقعية، �لمية أسس �ىل قامت أفریق�ا اجتاه الصي��ة اإلسرتاتيجية أن هنا واملالحظ

ال لك من التعـامالتاألفریق�ة يف املرونـة مـن نـوع اجيـاد �ـىل سـا�د مـا وهـو والنفسـ�ية، الثقاف�ـة وحىت و�ق�صادیة اإلج�عية نوا�،
القـد مرا�ـات �اصـة یقـد�ا، الـيت و�ملنتو�ـات الصـيين �ملـارد و�رح�بـا جتـاو� أكرث السمراء القارة وجعل وافریق�ا، الصني بني رة الثنائية

� اليت لألفارقة وا�متزي.الرشائية اجلودة حسا�ت عن بعيدا �ادا دنيا شهد
والتد�ل الس�ياس�ية األهداف عن بعيدا الت�اري والتبادل التعاون �ىل املب��ة أفریق�ا اجتاه �ق�صادیة واسرتاجتيهتا الصني س�ياسة إن

األ ا�ول من جعلت فهيا، الس�ياس�ية األنظمة وطبيعة األفریق�ة ��ول ا�ا�لية الشؤون بصدريف الصيين �س��ر �س�تق�ل فریق�ة
�ىل أضافة التمنویة؛ جلاذب��ه نظراً الشعوب، مس�توى �ىل حىت أو الس�ياس�ية األنظمة مس�توى �ىل سواء �بري وبرتح�ب مف�وح

�منویة ملعدالت وحتق�قها الصي��ة التجربة جناح فإن أخرى �ة ومن اإلس��رات هذه تصاحب اليت ا�ك�رية ترتبعاإلغراءات جعلهتا �برية
احمليل.د�ىل أ�ىل املع املس�توى �ىل و�كرارها هبا اإلق�داء إىل األفریق�ة ا�ول �سعى ووجتربة �افزا شلكت العاملية، الت

یناهز خضامً نقدً� خمزوً� الصني (3ومتت� دوالر جزء�3000ریليو�ت يف مو�ة الهائ� املالية املوارد هذه دوالر)، مهنامليار �بري
م�ت�ا ومعاجلة واخلدمات الت�ارة وقطاعي: والبناء، والتعد�ن والزرا�ة الطاقة من ا�االت، مجيع ويف اخلارج، يف الصي��ة ت لالس��رات
الت املرصف�ة املؤسسة هذه والتصد�ر"؛ �س�ترياد "بنك العملية هذه �ىل و�رشف الت�اري. ا�لوجس�يت ا�مع إىل والتصنيع، ابعة املوارد،

تفضيلية. رشوط �الل من القروض هذه م�ح تقرتح اليت ويه األفریق�ة، �لحكومات القروض إعطاء يف أسايس بدور تقوم ��و�
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مـن أكـرث ميثـل ح�ث �فریق�ا الصي��ة �س��رات أمه من التحتية البىن قطاع یعترب و�شـري%10كام �لقـارة، اسـ��راهتا مجمـوع مـن
والسـدودالعدید من اإلح واملـوا� الطرقـات وإجنـاز ب��ـاء املتعلقـة املشـاریع ومتویـل القـروض مبنح تقوم الصي��ة الرشاكت أن إىل صائيات

إضـافة الضـخمة، امل�شـآت جمـال يف افریق�ـا يف املف�و�ـة الصفقات بأ�لب تفوز جعلهتا تنافس�ية بعروض وذ� واملس�شف�ات، واملطارات
اإلسـ��ر مـن العدیـد خضها مصـحوبةإىل �كـون مـا �ـادة الـيت الغربيـة لالسـ��رات بـدیال جعلهـا مـا وهـو ا�ـالت �دیـد يف الهـائ� ات

�فریق�ة. ��ول اق�صادي وتقدم �منية أي حتق�ق أمام �ائقا ضلت وأم�ية، س�ياس�ية )5(�مالءات

أسا �ىل املب��ة وافریق�ا الصني بني الثنائية العالقات وتقویة �رس�يخ أ�ل ،قـامومن املتبـاد� املنفعة وحتق�ق ج�وب ج�وب التعاون س
�ام �فریقي الصيين التعاون م�تدى بإ�شاء ا�هنـوض2000الطرفان إىل هيـدف الصـني مـع �دیـدا عهـدا �فریق�ـة القـارة أد�ل وا�ي ،

العـ �ق�صـاد يف �فریق�ـة القارة وإد�ال جماالهتا، مبختلف ا�متنية وحتق�ق �فریق�ة مـن��ول العدیـد �ختـاد الصـني قامـت ح�ـث املي،
العدیـد وإقامة امجلر�ية الرسوم وإلغاء �فریق�ة ا�ول من العدید دیون ومسح إعفاء م�ل التعاون تعز�ز إىل الرام�ة الهامة مـن �جراءات

�جلا العليا دراساهتم ملزاو� األفارقة �لطلبة م�ح وإعطاء العامل، لفائدة التدری��ة الصي��ة.ا�ورات )6(معات

الصـي��ة العالقـات مـن جـزءا التك�ولوج�ا ونقل التق�ية املسا�دات شلكت فقد ذ� إىل واسـ�تطاعت-إضافة ا�وام، �ـىل األفریق�ـة
ملسـا�دهتم والتك�ولوج�ـا التق�يـة �سـ�ري �الل من ودمعهم فعليا األفارقة مسا�دة �ىل قدرهتا مدى تث�ت أن العامل هذا �الل من �كني
�ـة ومـن �ـة، مـن هـذا الطبيّـة واملسـا�دة التقـين والتـدریب والنقل والزرا�ة التحتية �لبىن تتعلق اليت املشاریع يف توظيفها �الل من
وذ� واإلتصـاالت اآليل اإل�الم جمال يف �اصة احلدیثة، التك�ولوج�ة املتو�ات �ىل �لحصول �فریقي الفرد الصني سا�دت فقد أخرى

تناف ال�س�يط.بأمثان اإلفریقي �لمواطن الفردي وا��ل الرشائية والقدرة �س�تجيب س�ية
وهـ اإلس�مثرايت، الت�اري التبادل ا�ال يف �اصة األفریق�ة الصي��ة العالقات شهدهتا اليت التطورات جحم اآليت البياين اجلدول و وميثل

إ هيـدف اجيـايب �شـلك وتطورهـا العالقات هذه سري فعال یعكس والتنـنيما السـمراء القـارة بـني �ق�صـادي التعـاون معـدالت رفـع ىل
الصيين.
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سـ�نة م�ـذ األفریق�ـة الصـي��ة العالقـات شهدنه ا�ي ا�ك�ري التطور مدى البياين الرمس �الل من �زایـد2000نالحظ ن���ـة وذ�
النفط. جمال يف �اصة العام� والرشاكت �س��رات �دد وز�دة بأفریق�ا الصيين �ه�م

م�ذ �اصة �شهده ا�ي التصا�دي املنحىن �ليا یالحظ أفریق�ا يف الصي��ة �س��رات حلركة املت��ع �ىل الرمغ من �راجـع 2009إن
� ظـل يف �اصـة العامليـة لألزمـة السـلبية التـداعيات �سـ�ب وذ� الفـرتة نفـس يف اخلارج�ـة األفریق�ـة الـنفط�س��رات أسـعار راجـع

مـن العدیـد ق�ـام إىل األح�ان من كثري يف أدت وس�ياس�ية أم�ية إظطرا�ت من عهنا جنم وما األفریق�ة، �ق�صاد�ت من العدید وتدهور
عــن الصــني تتوقــف مل ذ� لك ورمغ أنــه �ــري عنيفــة، ورصا�ــات دا�ليــة أزمــات إىل ذ� بعــد تطــورت و�ح��ا�ــات، التظــاهرات

�سـا�داس��راهتا وآليـات طـرق إجيـاد حمـاو� أو واألم�يـة، الس�ياسـ�ية �ه�مـات عن والت�ارة �ق�صاد لغة مغلبة وظلت أفریق�ا، يف
الس�يايس. والفساد اإلرهابية امجلا�ات وان�شار الزنا�ات دوامات من اخلروج �ىل اإلفریق�ة ا�ول

تع�شه ا�ي الصيين والت�اري �ق�صادي الغزو �ا� هـذاإن و�لف�ـة حق�قـة حـول �سـ�تفهام نقـاط من العدید یطرح اليوم أفریق�ا
اخلـار� التاكلـب مـن �ـاالت الـزمن مـر �ـىل �اشـت إفریق�ـا أن جنـد األفریقـي التـارخي إىل ف�ـالعودة بأفریق�ـا، ا�ك�ري و�ه�م التو�ه

وأ الغربية، القوى طرف من �اصة و�رواهتا خلرياهتا والسلب ا�هنب مـاومعليات وهـو التاكلـب هـذا مـن �زیـد اليـوم الصـني به تقوم ما ن
مصـاحلها هتـدد الصـني أن أحسـت الـيت وأورو� األمر�ك�ـة املت�ـدة الـوال�ت �اصـة أفریق�ا يف األج�بية التد�الت من العدید عنه أنتج

أفریق�ا يف و�ق�صادیة )8.(اإلسرتاتيجية

الرصاع من �ا� األفریق�ة القارة �شهد وحمـاو�ح�ث الصـني جنـد �ـة مفـن العامليـة، القـوى خمتلـف بني النفوذ وم�اطق مواردها �ىل
ما وهو الصي��ة، األسواق أكرب من أفریق�ا وجعل القارة دا�ل لها قوي ماكن ومجـ�إجياد ألفریق�ا والت�اري �ق�صادي الغزو �ا� یفرس

أخ �ة ومن القارة، �ول الصني متنحها اليت و�لت�دیـدالتحفزيات وأورو� األمر�ك�ـة املت�ـدة الـوال�ت و�اصـة الغربيـة ا�ول �سعى رى
املصاحل. لهذه الصيين ا�هتدید ظل يف �اصة القارة، دا�ل اإلسرتاتيجية ومصاحلها �ق�صادیة ماكس�هبا �ىل احلفاظ إىل فر�سا

ل �بعة أفریق�ا تعترب زالت ال فر�سا مقدمهتا ويف الغربية ا�ول إسـرتاتيجيإن معـق عـن تعـرب وأهنـا س�ياسـ�يا وحىت وثقاف�ا اق�صاد� ها،
القـرار صـناع جعـل مـا وهو أفریق�ا، من القادمة املوارد �ىل �برية ب�س�بة یعمتد الفر�يس �ق�صاد أن بل ف�ه، التفریط ميكن ال لها يف هام

لالق� قویة رضبة مبثابة هو الصني لصاحل أفریق�ا خسارة أن یدر�ون مفا�الهتـافر�سا �شـغيل �ـىل فر�سـا تعمتـد مفثال الفر�يس، الوطين صاد
ني�ري�. من فر�سا م�ه �س�تف�د اليت اليورانيوم مورد �ىل النوویة الطاقویة وصنا�اهتا النوویة

القـ اسـ�ت�دام �ـالل مـن آخـر، نـوع من �اكلب إال هو ما أفریق�ا يف الصني به تقوم ما أن الباح�ني من العدید �رى النامعـةح�ث وة
و�اصـة اخلـام �ملـواد الصـني �زویـد بضـامن لهـا �سـمح نفـوذ م�اطق �ىل �لحصول مهنا سعيا وذ� التقليدیة، الغربية الغزو أساليب بدل

مهنا، الصـني،النفطية تع�شـه ا�ي الهائـل �ق�صـادي ا�منـو ملتطلبـات تلبيـة وذ� الـنفط من الصي��ة �ل�اج�ات املزتاید التنايم ظل يف
وأنح األمر�ك�ـة، املت�ـدة الوال�ت بعد العامل يف �لنفط مس�تورد أكرب �ين الصني أصبحت �سـ�توردها%�25ث النفطيـة وارداهتـا مـن

إفریق�ــا غي��ــامــن �لــيج م�طقــة �ــىل النفطيــة رشاكهتــا �ــالل مــن هتــمين املت�ــدة الــوال�ت أن یُالَحــظ الراهنــة؛ النفــوذ ملنــاطق وطبقــاً
�ـىلوساوتويم، يف �ني أن حتـافظ أمر�ك�ـة األنغلـو النفطيـة املصـاحل فـإن ذ� إىل �إلضافة �رازف�ل وا�كونغو اجلابون �ىل هتمين فر�سا

�ـارج صـي��ة إنتـاج قا�ـدة أكـرب السـودان �شـلك ح�ـث وأنغـوال، السـودان يف أقـدا�ا تث�ّـت فإهنـا الصـني أما ني�ري�، يف قوي وجود
)9(أراضهيا.

فقـط،ومن �ة أخرى فقد سع و�ق�صـادیة الت�اریـة �سـ��رات عنـد تتوقف مل ح�ث إفریق�ا مع رش�كهتا يف التنویع إىل الصني ت
الرش�اكت إىل تعدهتا واليتوإمنا ز�راتالثقاف�ة وتبـادل التعلمييـة، املـنح تـوفري طریـق عـن الشـعبية الـروابط تعز�ز إىل �اللها من �سعى

وا والص�اف�ني واملثقفني و�ريمه.الف�انني )10(ألطباء
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مس�تق�ل عن احلدیث ا�ا�ليـةإن الب��ـة مـن �ـلك املتعلقة األساس�ية املتغريات من مجمو�ة بدراسة �رهتن �فریق�ة الصي��ة العالقات
ا� الب��ة م�غريات إىل إضافة وافریق�ا، الصني من السـ�يايس�لك �لوضـع مرهـون �فریق�ـة الصـي��ة العالقـة وتطور جناح أن ح�ث ولية.

إضـافة �ق�صـادي، ا�هنـوض �ـىل �سـا�د أمين مس�توى وضامن املس�تدامة، التمنية خطط حتق�ق يف جنا�ا ومدى إلفریق�ا و�ق�صادي
الن أسعار �راجع ظل يف �اصة الصيين �ق�صادي ا�منو إس�مترار ضامن ذ� �اصـةإىل ا�وليـة الصـني �القـات تطـور ذ� یوازي فط،

مـن اإلسـرتاتيجية املصـاحل عـن وا�فـاع �فریق�ة السا�ة يف ا�ويل والتنافس �ة من األورويب و�حتاد األمر�ك�ة املت�دة الوال�ت مع
)11(�ة أخرى.

الها واملالية الت�اریة والتدفقات الصيين �ق�صادي ا�منو اس�مترار توقعـاتومع إىل إضافة العاملية، األسواق �ل تغزو أصبحت اليت ئ�
حبلـول األمر�ك�ـة املت�دة الوال�ت بذ� م��اوزة العامل يف اق�صادیة قوة كأكرب الصني الصـيين2030وصول ا�منـو معـدل وصـل ح�ـث ،

یـ67.67، حمققا بـذ� �جت حمـيل إجـاميل یقـدر حبـوايل �2015الل �ام  %6.9إىل  دوالر10.3وان أي مـا یعـادل �ریليـون �ریليـون
ومـواد �ارج�ـة أسواق إىل حبا�ة أصبحت الصني فان املس�متر التطور هذا ومع لإلحصاء، الصي��ة ا�و� مصل�ة حسب وهذا أمر�يك،

د �ـالل مـن احلاليـة الصـي��ة اإلسـرتاتيجية يف هاما رش�اك األفریق�ة القارة من جعل ما وهو ا�منو، هذا �رافق مـنأولية العدیـد وتنف�ـذ مع
األول. املقام يف ومرص وإثيوبيا وني�ري� أفریق�ا ج�وب يف �اصة أفریق�ا، يف الهامة املشاریع

�ل الصيين �ه�م تنايم مع �اصة القارة، يف نفوذ م�اطق واح�الل أفریق�ا مع اإلسرتاتيجية رش�كهتا جحم رفع إىل �سعى الصني أن نفط كام
أصب ا�ي حبوايلاألفریقي، یقدر خمزون مت� أفریق�ا وأن �اصة أفریق�ا، يف الصي��ة اإلسرتاتيجية حيمك ا�ي األسايس املتغري %12ح

وحنو العاملي، النفط اح�ياطي اليت%10من الهائ� األخرى املعدنية الرثوات إىل إضافة العاملي الطبيعي الغاز اح�ياطات إجاميل من
األفریق�ة. القارة هبا �زخر

واملصـ املنـافع قا�ـدة �ىل م�نية اإلفریق�ة القارة دول أ�لب مع �راغامتية اق�صادیة إسرتاتيجية السابقة الفرتة طي� الصني ا�هتجت احل لقد
س�ياسـة الصـني ا�هتجـت فقـد اإلفریق�ـة، ��ول ا�ا�لية الشؤون يف التد�ل أو الس�ياس�ية احلسا�ت لك عن بعيدا الطرفني بني املتباد�

ظـلذ� يف �اصـة الصـيين، �ملارد اإلفریقي الرتح�ب من زاد ما وهذا ومزياته، خصوصياته وفق إفریق�ا يف س�يايس نظام لك مع تتعامل ية
�اصـة احليویـة قطا�اهتـا وتطو�ر ذاهتا �ىل اإلع�د �ىل اإلفریق�ة ا�ول مسا�دة يف سامهت وحتفزيات مسا�دات من الصني متن�ه ما لك

األفریق�ة.القطاع الزراعي، القارة يف املس�تدامة التمنية وحتق�ق �ق�صادي ا�هنوض إسرتاتيجيات يف و�لغة �برية أمهية ميثل أصبح ا�ي
�شـ��د م�ـل �لقـارة التمنویـة �سرتاتيجية املشاریع من العدید دمع �الل من افریق�ا يف �ق�صادیة الس�ياسة هذه الصني جسدت لقد

يف م�خصصة تق�ية و�ق�صـادمر�كز ا�متنيـة جعـ� وحمـرك رش�ن تعترب اليت التحتية البىن يف ا�ك�رية اس��راهتا إىل إضافة الزراعي، ا�ال
مـن زاد مـا وهـو �فریق�ـة، ا�ول لصـاحل فائـدة دون امل�رسة القروض م�ح �الل من وهذا الشام�، التمنية لتحق�ق الهامة ا��امئ وأ�د

الصـي�� �سـ��رات املت�ـدةجحم �لـوال�ت املتعلقـة تـ� �اصـة األخـرى األج�بيـة �سـ��رات تنـافس أصـبحت ح�ـث افریق�ـا، يف ة
�ورويب. و�حتاد �مر�ك�ة

أكـرث الس�ياسـ�ية اإلعتبـارات مـن بعـدد م�أ�رة وحتزيها شفاف�هتا بعدم املرات من ا�ك�ري يف �هتم افریق�ا يف الصي��ة �س��رات أن �ري
الصـنيمهنا �ـهتم أخـرى �ة ومن �ة من هذا �فارقة، والزعامء احلاكم إقامة مدن يف الطرق من ا�لكومرتات املئات بناء م�ل اق�صادیة

الصي��ة املنتو�ات جودة بنقص
األح�ـان من كثري يف أدت �برية و�شققات تصد�ات الصي��ة الرشاكت طرف من املنجزة املشاریع من العدید شهدت �لقهـاح�ث إىل

�سـ�ب �لقـه مت أشـهر بضـعة وبعـد لوندا العامصة يف مس�شفى بناء مت ح�ث اجنوال يف �دث م�لام ف�حها، بعد �دا قصرية مدة بعد وهذا
وجـود �ـدم ظـل يف �فریق�ـة احملليـة السـوق إغـراق وحمـاو� ردیئة اج�عية و�دمات الناس، سالمة هددت ورشوخ �شققات ظهور

حتم قانونية الصيين.قا�دة الغزو أمام احملليني واملس�مثر�ن املنت�ني )12(ي
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أن من ف�الرمغ أخرى �ة �اللإفریق�ايفالصيينالتوا�دومن �ق�صادیة �لصبغة حمكوما املقـ��الفـرتةفـإناملاضية،الفرتةظل
س�ياس�يًاس�شهد السعيالالقوىموا�ةيفقادمةدوليةكقوةمرشوعهايف�لصنيتوظيفًا �الل من وذ� صيينبُعدتأس�سإىلقامئة،

مسارمؤ�ر�املي صـانع)13(العاملينيو�ق�صادالس�ياسةيف إدراك مـدى �ـىل أیضـا م�وقـف �فریق�ـة الصـي��ة العالقـات جناح أن إال ،
العدید أو�د الصني ومصاحل نفوذ م�اطق إ�ساع أن ح�ث إلفریق�ا، األم�ية �لوضعية الصيين أصـبحتالقرار الـيت األم�يـة الت�ـد�ت مـن

معليات م�ل الصني الصي��ةواملواقعاملصاحل�امجةأوالصين�نيواملواطننيالر�ا�اخ�طافتوا�ها اكنالتـو�ربـؤربعـضيفوامل�شآت
أخـرىو�ادثـة،الحقًـارسا�ـمإطـالقمتمجمو�ة أخـرىواخ�طافق�ىلصين�ني9سقطعندما�2002امأو�اد�نإقلمييفأخطرها

وم�شآهتا.�2007ام�ردفانيفمماث� مصاحلها عن ��فاع لها �سمح قوا�د إجياد يف جبدیة تفكر الصني جعل ما وهذا ،)14(

هـذه توا�ـه الـيت الت�ـد�ت حلجـم الطـرفني من لك أدراك مبدى مرهون األفریق�ة الصي��ة العالقات تطور فإن لكه هذا من وإنطالقا
رشعيـة،العالقة،  �ـري وجهـرة م�ظمـة وجرميـة اإلرهابيـة �لجام�ات إن�شار من اآلن األفریق�ة القارة تع�شها اليت األم�ية الت�د�ت من بدایة

جماالهتا. �ش�ىت العوملة وإفرازات ا�ويل النظام یفرضها اليت حتد�ت إىل وصوال

العالقـ �شـخيص ا�راسـة هـذه �ـالل مـن �اولنا الـيتلقد و�حصـائيات، املعطيـات مـن مجمو�ـة �ـىل بنـاء الصـي��ة �فریق�ـة ات
التقـارب هـذا لتطـور وحمفـزا دافعا آنفا املذ�ورة العوامل من العدید شلكت وقد الطرفني بني و�س��رايت الت�اري التبادل جحم عكست

العالق أن هو ا�راسة هذه من إس�ت�الصه ميك�نا وما وافریق�ا الصني إىلبني حتتـاج أهنـا إال اليوم حقق�ه ما لك رمغ الصي��ة �فریق�ة ات
ا�متنية حتق�ق إىل �لوصول وا�د آن يف وختد�ا الطرفني مصاحل �راعي حق�ق�ة رش�كة إىل الوصول هبدف وذ� وا�مع التطو�ر من ا�ك�ري

واإلس�تغالل الت�لف ویالت من �انت اليت �فریق�ة �لشعوب وامل�شودة طویال.الشام�
ا�متعـات خصوصـية �راعـي برباغامتيـة الرشـ�اكت هـذه م�ـل مـع تتعامـل أن �امـة �فریق�ـة ا�ول واجـب مـن فإنه أخرى �ة ومن

األج� املنتو�ـات أمـام املنافسـة �ـىل وقـادرا �فریق�ـة ا�اتيـة القدرات �ىل م�ين حميل وطين إق�صاد بناء وحماو� وثقافاته، بيـة،األفریق�ة
�فریق�ة.بعي الشعوب �روات وإس�تزناف البطون ملئ س�ياسات لك عن دا

خمتلـف بـني املشـرتك التعـاون �ـىل م�نيـة قویة اق�صادیة �ك�الت بناء حمتية أمام اليوم األفریق�ة ا�ول أصبحت لكه ذ� إىل إضافة
� مـا لك ظل يف �اصة العاملي، �ق�صاد دا�ل قدم موطئ الجياد األفریق�ة املـواردا�ول مسـ�توى �ـىل قـدرات مـن ا�ول هـذه ك�ـزنه

لك دا�ـل قـوة موقـع احـ�الل إىل و�إلضافة هذا لشعوهبا، والتقدم التمنية من �ال قدر حتق�ق فرصة متنحها اليت الهائ� وال�رشیة الطبيعية
�راعي واسرتاتيجيات خطط ووضع اخلارج�ة أج�الها.األهدافالرش�اكت ومس�تق�ل املدى طوی�
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